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اأمرَيٌة جميلٌة كالقَمِر ناِعمٌة  اإثيوبيا  الّزماِن، كانت يف مملكٍة بعيَدٍة يف  كان يا ما كان يف قدمِي 

لَة لدى اأبيها امللِك اأمون�رشو.  ، ُتدعى عايدة. وكاَنِت املف�سّ ك�سوِء النجوِمِ

دَّ املمَلَكِة املجاِوَرِة، م�رَش، وذلك لال�ستيالء  يف ذلَك الوقِت، كاَنْت مملَكُة اإثيوبيا تخو�ُص حربًا �سِ

على الأرا�سي. فت�سوُء الأحواُل اإذا ما قتلوا اأو اأ�رشوا اأ�سخا�سًا من الطرِف الآخر. ومع ا�ستداِد احلرِب، اأَمَر 

املِلُك اأمون�رشو �سعَب اإثيوبيا بعدم القرتاِب من احلدوِد حفاظًا على �سالمتهم، ومل ي�ستثِن ابنَته عايدة 

 طواَل اليوم.
ّ
من الأمِر فوجَدْت نف�َسها عالقًة يف الق�رِش املَلكي

ويف اأحِد الأّياِم، مل تُعْد عايدة حتتمُل الحتجاز اأكرث، فا�ستغّلت غياَب املِلِك وغادرت الق�رَش �رشاً مع 

خَدِمها. 

َعْت. فالُع�سُب الأخ�رش الذي يغّطي احلقوَل اأ�سَبَه ب�سّجادٍة  ظهَر لها العامَلُ اأكرَث جماًل وحرّيًة مّما توقَّ

ناِعمٍة ممدودٍة فوَق الأر�ِص، والّن�سيُم العليُل يُهبُّ بني احلنِي والآخِر فينِع�ُسها. واأخذت عايدة تبَتِعُد عن 

َم بنوِر ال�ّسم�ِص الدافِئ والهواِء املنِع�ص. الق�رِش من دوِن اأن تعَلَم، فقد كان هدُفهاالتنعُّ

ــ »عودي اأيُتها الأمرَيُة عايدة! رجاًء. املكاُن خطري!«.

الِت َخَدِمها. ، مل ت�سَمِع الأمرَيُة تو�سُّ ولكن، ل�سوِء احلظِّ
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ُ ل�سِن حرب. وقد عَبَ نهَر النيِل ليهاجَم  يف تلَك الأثناِء، وقرَب حدوِد املمَلَكِة، كان اجلي�ُص امل�رشيُّ يتَح�رشَّ

ممَلَكَة اإثيوبيا. �سِمَعْت عايدة حواِفَر اخليل ت�رشُب الأر�ِص وتقرتُب منها اأكرَث فاأكرث. ولكْن، حني التفَتْت اإىل 

ْل، كاَن قد فاَت الأواُن. حاَوَلْت عايدة الهروَب باأ�رَشِع ما اأمَكَنها، لِكنَّ اجلياَد كاَنْت  الوراِء لرتى ماذا يح�سُ

ال�ِسِل اإىل ِم�رَش لت�سبَح اأَمة.
ّ
َلًة بالأ�سفاِد وال�س اأ�رَشع منها. اأم�سَك اجلنوُد امل�رشّيوَن بها واقتادوها اأ�سريًة مكبَّ

�سيُق انتباَه 
ّ
 وقواُمها الر

ُّ
غِم من اأّن عايدة مل ُتخِبْ اأَحداً باأّنها اأمريٌة، فقد لَفَت جماُلها الطبيعي

ّ
وعلى الر

عَدٍد من الّنا�ص وبالتحديِد مِلك م�رَش، الفرعوُن، فاختاَرها لَتْخُدَم ابَنَتُه اأمنريي�ص.

 امل�رشّي اأمداً طوياًل وهي َتخُدُم الأمرَيَة اأمنريي�ص بطريَقٍة ممتازٍة، لأّنها 
ّ
عا�َسْت عايدة يف الق�رِش امللكي

الرائعِة  اجلميلِة  اخلاِدمِة  بهذه  اأمنريي�ص  الأمرَيُة  فاأُعِجَبت  يخدمونها.  اإثيوبيا  اخلَدُم يف  كان  كيف  تَذّكرْت 

ْتها اأعزَّ �سديَقٍة لها.  واعَتَبَ

َبَة، بقيْت َت�سُعُر باحُلزِن حني تتذّكُر اأّنها كانت 
ّ
ولكن، حتى بعَد اأن اأ�سَبَحْت عايدة �سديَقَة الأمرَيِة املقر

هي اأي�سًا اأمريًة وحمبوَبَة مِلِك اإثيوبيا قبَل اأن ُت�سَتعَبَد. وازداَد حزن عايدة ِلِعْلِمها اأّنها لن تعوَد اإىل اإثيوبيا.
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�ساٌب  وهو  �سجاٌع  نقيٌب  وَقَع  عندما  اأَمٍل  بب�سي�ِص  اجلميَلُة،  عايدة  ْت 
ّ
اأح�س الأّياِم،  من  يوٍم  ويف 

، يدعى رادامي�ص، يف حبِّها من النظرِة الأوىل. اأحّبته هي اأي�سًا نا�سَيًة اأّن رادامي�ص عدوُّ َبَلِدها  م�رشيٌّ

اإثيوبيا.

كاَنت عايدة ورادامي�ص يتقابالِن �رشاً يف معبِد الإَلهة اإيزي�ص بعيداً من عيوِن الّنا�ِص. ومَنْت بينهما 

اأّنها ل  َتعَلُم  ُر يف م�ستقبِلهما املظِلْم، فهي  �سعيدًة لأّنها كاَنت تفكِّ عالقٌة جميَلٌة. لكنَّ عايدة مل تكن 

ت�ستطيُع اأن تتزّوَج نقيبًا لأّنها كانت اأمة.

وكّلما راأى رادامي�ص عايدة حزينًة كان يحاِوُل اأن يوا�سَيها قائاًل:

�ساأنت�رش يف  َة 
ّ
املر هذه  اإثيوبيا.  اإىل  العظيَم  ِم�رَش  �ساأقوُد جي�َص  ا  جدًّ قريبًا  عايدة،  »ل حتزين  ــ 

احلرِب بالتاأكيِد. وحني اأعوُد، �سي�سبح البلدان مّتحدْيِن و�سُتلغى العبودّيُة واأنِت �ست�سبحنَي زوجتي.

ِع واأعَلَن الفرعوُن احلرَب على ممَلَكِة اإثيوبيا، وعنّيَ كاِهَن  اأتى ذِلَك اليوُم ب�سكٍل اأ�رشَع مَن املتوقَّ

املعَبِد رادامي�ص لي�سبَح القائَد اجلديد.
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�سعَر رادامي�ص بفَرٍح عاِرٍم، لأّنه حاملا يعوُد من احلرِب منت�رشاً �سيتمّكُن من حتريِر عايدة والزواِج منها. 

فهرَع مبتِهجًا ليِزفَّ لها اخلَب ال�سعيَد لكّنه ا�سطدَم بالأمرَيِة اأمنريي�ص. كانِت الأمريُة يف الواقع معَجَبًة بهذا 

ُه يحبُّ فتاًة اأخرى. فنظَرْت اإليه باإمعاٍن و�ساأَلْته:  النقيِب الو�سيِم. لِكّنها تعَلُم يف داِخِلها اأنَّ

ــ »عجبًا عجبًا، اأت�ساءُل ما �سبُب هذه احلما�سِة كلِّها؟«. 

ترّدَد رادامي�ص قبَل الإجابِة عن �سوؤاِل الأمريِة املفاجئ ويف تلَك اللحظِة ظَهَرْت عايدة، فاأخَذ ُيخِبُها عِن 

ُه لعايدة. ذرَفْت عايدة الدموَع من دوِن اأن تدري،  احلرِب بطريقٍة طبيعّيٍة جّداً، خوفًا من اأن يف�سَح لالأمرَيِة ُحبَّ

عندما �سِمَعْت عِن احلرِب. نظَر رادامي�ص اإليها ب�َسَغٍف حماِوًل الهروَب من اأنظاِر الأمرَيِة اأمنريي�ص التي راأت 

َل بينهما. تباُدَل النظراِت الذي َح�سَ

ــ »اأُيعَقُل اأّن رادامي�ص ُيِحبُّ عايدة؟ ل، م�ستحيل! كيف اأمَكَنُه اأّن ُيِحبَّ الأمَة ولي�ص الأمريَة؟«

امَتالأِت الأمرَيُة اأمنريي�ص بالغ�سِب والغرَيِة لأّن رادامي�ص اأُغِرَم بفتاٍة غرِي جديرٍة باأن ُيقاَرَن ِبها.
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 احتفاًل بعوَدِة الفرعوِن و�سّلَم اجلنديُّ املوَكُل 
ِّ
يف تلك اللحظِة، �ُسِمَع �سوُت ال�ستعرا�ِص املو�سيقي

بالّت�سالِت ر�سالًة للفرعوِن تقول: 

ُ اأمون�رشو الأرا�سي امل�رشّية«. ــ »اأّيها الفرعوُن العظيُم، بداأ الإثيوبّيوَن هجوَمهم. دخَل امللُك امُلتجبِّ

عَلِت الأ�سواُت يف الق�رِش اإثَر الإعالن. اأّما عايدة فارتع�ست عند �سماِع ا�سِم اأبيها لأّنها كاَنْت تعِرُف 

ما �سيحُدث. وَقَف الفرعوُن م�ستقيمًا ونظر اإىل رادامي�ص و�ساَح:

. �ستنت�رُش 
ّ
اأن تقوَدنا لنحاِرَب اجلي�َص الإثيوبي ــ »اأطُلُب منَك يا رادامي�ص، قائَد اجلي�ِص امل�رشّي، 

ِم�رَش«. 

َد ال�سعُب من بعِد الفرعوِن: وردَّ

ــ »الّن�رُش مِل�رش! الّن�رُش مِل�رش!«

ومن دوِن اأن تدري، وَجَدْت عايدة نف�َسها تهِتُف مع ال�سعِب لن�رِش م�رَش.

ــ »الّن�رُش مِل�رش! الّن�رُش مِل�رش!«

ِدَمْت ل�سماِعها �سدى �سوِتها. فانت�ساُر م�رَش كما ت�رُشخ، يعني موَت اأهِلها  لكّنها �رُشعاَن ما �سُ

و�سعِب اإثيوبيا كّله. ولكن، ل ميِكُنها اأي�سًا اأن تتمّنى موَت حبيِبها رادامي�ص.

»مِلن يِجُب اأن اأمتّنى الن�رَش؟ هل يجدر بي اأن اأهُتَف لنت�سار رادامي�ص اأم اأهلي ومملكتي اإثيوبيا؟«

َد الكهنُة الآلهَة بالأغاين  دَِّد موِقَفها. ويف تلَك الليَلِة، جمَّ  لأّنها مل ت�ستطع اأن حُتَ
ً
بَكْت عايدة باأ�سى

�َص اإىل رادامي�ص. و�سّلى رئي�ُص املعَبِد لـ بوتا، اأعظِم اآِلَهِة م�رَش، و�سلََّم ال�سيَف املقدَّ

ًة ل حدود لهما  ــ »ليُكْن �سيُفَك يا رادامي�ص قوًة خاِرقًة حتمي هذه اململكَة وليمنَحَك �سجاعًة وقوَّ

مي م�رش!«. فتق�سي على الإثيوبّيني وحَتْ

ها املحاِرُب رادامي�ص! جّمد الآلهَة، جّمد الآلهَة!«. ــ »اأيُّ

رادامي�ص  قاَد  الُهتافاِت،  وو�سَط  مل�رش.  الن�رَش  بوتا  من  طالبنَي  وَرق�سوا  كلُّهم  املوجودوَن  َغّنى 

اجلي�َص اإىل احلرِب. �سّلت عايدة القِلَقُة كّل يوٍم ليعوَد رادامي�ص �ساملًا.
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. وما لِبث اأن اأُذيَع خُب النت�ساِر 
َّ
ويف يوٍم من اأّياِم احلرِب، �سَحَق اجلي�ُص امل�رشيُّ العظيُم اجلي�َص الإثيوبي

يف املناطِق كلِّها وُنّظَم ا�ستعرا�ٌص رائٌع ل�ستقباِل رادامي�ص البطل العظيم.

املراآِة  اإىل  ثّم نظرت   
ّ
احُلَلِل واحللي باأبهى  الق�رش  تتزّيُن يف  اأمنريي�ص  الأمريُة  الأثناء، كانت  ويف هذه 

را�سيًة وقالت:

ة«.
ّ
ــ »اليوَم �سُيعَجُب رادامي�ص بي، �سيَقُع حتمًا يف حّبي هذه املر

 غريَتها من عايدة التي قد تكوُن حبيَبَتُه.
َ
لِكّنها مل ت�ستِطع اأن ُتخفي

 اأن اأختبها ملعرَفة احلقيَقة«.
ّ
َة الفائتَة كاَن وهمًا. علي

ّ
ــ »رمّبا ما راأيته املر

ناَدت الأمريُة عايدة واّدعت اأّنها تبكي وقالت لها:

ْت ِم�رُش اأ�سَجَع حماربيها رادامي�ص... رادامي�ص قد مات«. ــ »اآه عايدة! ماذا �سنفعُل الآَن. خ�رِشَ

. اأو�سَحت ُروؤيُتها وهي تبكي �ساِرَدَة الذهِن ُكلَّ �سيٍء. اإمتالأت 
ً
عندما �َسمعْت عايدة اخلَب َبداأْت تبكي باأ�سى

 ُيرزق. ُقلُت 
ٌّ
الأمريُة اأمنريي�ص غريًة وغ�سبًا وقاَلت لعايدة ببودٍة: »لقد كَذْبُت عليِك! رادامي�ص مل مُيْت، هو حي

ّلْت �ساِكَرًة الآلهَة.  ذلك ملعِرَفِة حقيقِة م�ساعِرك«. ما اإن �َسمَعت عايدة هذا الكالَم حّتى َم�سحْت دموَعها، و�سَ

اَحْت.  وحني راأِت الأمريُة اأمنريي�ص رّدَة فعِلها، غ�سَبْت جداً حّتى اأّنها َرَمِت الأج�ساَم التي َكانْت اأماَم املراآِة و�سَ

 »! ُه اأمرَيُة ِم�رْشَ بُّ ئي على حبِّ ال�سخ�ِص الذي حُتِ
ّ
ــ »اأنِت اأّيُتها الو�سيَعُة! َكْيَف اأمكَنِك اأنِت الأَمُة اأن تتجر

نا اأمريُة اإثيوبيا!« ــ »اأنا اأي�سًا اأمريٌة، اأَ

َلْت اىل الأمريِة اأمنريي�ص: »اأرجوِك، اْغفري يل! 
ّ
َك�َسفْت عايدة بحما�سٍة هوّيَتها احلقيقيَة لكّنها عاَدْت وتو�س

ة العامِل كلِِّه ومُيكُنِك احل�سوُل على اأّي �سخ�ٍص ترغبنَي فيِه. َلكّنني اأَحبُّ �سخ�سًا واحداً هو  اأنِت تتمّتعني بقوَّ

رادامي�ص!«.

الباَب  الغرفَة واأغلقت خلَفها  ِل عايدة. فغادرت  ِمْن قبٍل ب�سبِب تو�سُّ اأكرَث  اأمنريي�ص  الأمريِة  ا�ستدَّ غ�سُب 

بقّوٍة. فاأ�رَشَعْت عايدة لتلَحَق بها.
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ماُء بالأعالِم واأ�سواِت ال�ستعرا�ِص لتحّيِة رادامي�ص الآتي اإىل الق�رِش، وكانِت 
ّ
خاِرَج الق�رِش، امتالأِت ال�س

َن وينرْثَن الوروَد على الطريِق. ن�ساٌء جميالٌت يرُق�سْ

َه نحَو الفرعوِن وجثى اأماَمُه. وو�سَعت الأمرَيُة  ترّجَل رادامي�ص من العرَبِة و�سط اجلموِع الهاِتَفِة، وتوجَّ

ا، اإكليَل الغاِر على راأ�ِص رادامي�ص مبت�سمة. وحني انتَهْت هلََّل ال�سعُب  اأمنريي�ص الواقَفُة قرَب الفرعوِن، �سخ�سيًّ

املوجوُد يف تلَك املنطَقة. 

ــ »يعي�ص الفرعون! يعي�ص القائُد رادامي�ص«.

بعَد ذِلَك، وَقَف الفرعوُن ونَظَر اإىل اجلمهوِر وقاَل:

ــ »يا حماربي ال�سجاُع رادامي�ص! اأريُد اأن اأكافَئَك! اأطُلب ما تريد«.

ُق من الغرَيِة لأّنها تعِرُف  ابتهَج رادامي�ص ونظَر اإىل عايدة الواِقَفِة ُقرَب الأمرَيِة اأمنريي�ص التي كانت حترَتِ

الآَن م�ساِعَر رادامي�ص. وما كاد يهمُّ بطَلِبه حتى ا�سَتَبَقت الأمريُة اأمنريي�ص كالَمُه وقاَلت للَفرعوِن:

ها الفرعوُن العظيم، مَل ل تطُلْب اأن ترى الأ�رشى اأّوًل؟«. ــ »اأيُّ

لنَي بال�سال�ِسِل. هزَّ الفرعوُن راأ�َسُه مواِفقًا، فاأُخِرَج ال�سجناُء الإثيوبّيوَن اإىل ال�ساَحِة مكبَّ

ُجل اأباها، 
ّ
ِة الأمِل. كان الر كاَن رجٌل طويٌل يقُف بيَنهم فخوراً. حني راأته عايدة مل ت�ستطع التنّف�َص من �ِسدَّ

ملَك اإثيوبيا.

ــ »اأبي«.

اأجه�َسْت  بحرارٍة،  عانقْتُه  اأماِمها. وحنَي  احل�سوَد من  َتدَفُع  اإليِه وهي  ْت  فرك�سَ املزيَد  عايدة  تتحّمل  مل 

بالبكاء. فهَم�َص املِلُك اأمون�رشو ب�سوٍت هادئ:

ــ»عايدة ل تك�سفي هوّيتي«. 
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ــ »هْل هو والُد هذه الأَمة؟ اأح�رشوُه اإىل هنا!«

على اإثِر هذا الأمِر، م�سى املِلُك اأمون�رشو ب�سكٍل حاِزٍم نحو الفرعوِن وقال:

ــ »اأنا واِلُد عايدة واأنا م�ستِعدٌّ للموِت افتداء لإثيوبيا و اململَكِة كلِّها. ولِكن، اأرجوَك اأن تعفَو عن امل�ساجنَي 

الآخريَن«.

الِتها اإىل قوِل اأبيها الذي كانت تعانقه ب�ِسّدة:
ّ
و�سّمت عايدة تو�س

ــ »اأرجوَك اأّيها الفرعوُن، ُكن رحومًا واأطِلق �رشاَح امل�ساجنَي الأثيوبينَي. هم اأي�سًا لديهم ن�ساٌء واأطفاٌل 

مثل امل�رشينَي«.

لون اإىل الفرعوِن لريَحَمُهم. لكّن الكاهَن وال�سعَب امل�رشيَّ �رشخوا 
ّ
وبداأ الإثيوبّيوَن واِحداً ِتلَو الآَخَر يتو�س

بحما�سة:

ــ »ل! يجُب اأن نقُتَلُهم جميعًا لأّن الإثيوبّيني قتلوا عدداً كبرياً من امل�رشّينَي«.

وتقّدَم رادامي�ص من الفرعون وقاَل َلُه:

َرهم«.
ِّ
ر ــ »اأّيها الفرعوُن العظيُم! �ستكوُن مكافاأتي اأن حُتَ

اأَمَر الفرعوُن برتّدٍد بتحريِر ال�سجناَء قائاًل:

ــ »ح�سنًا، لقد فِهمُت. دعوا ال�سجناَء يذهبون! ولكن �سيبقى واِلُد عايدة رهينًة هنا«.

َع يَد اأمنريي�ص فوَق يِد رادامي�ص واأعَلَن: وعندما هداأِت الأجواُء، وَقَف الفرعوُن، وو�سَ

ــ »اأّيها القائُد رادامي�ص �ساأمنُحَك جائزًة ل ي�سُعَك ت�سّوُرها. �ستتزّوج ابنتي وبالتايل �ستحُكُم هذه اململَكة«.

اأذَهَل اأمُر الفرعوِن رادامي�ص الذي مل ينطق بكِلَمٍة واكتفى بالنحناء اأماَمُه للتعبرِي عن �ُسكِرِه َلُه، لكّنه 

ِق ما متّنته فاأم�سكت بيِد  اأح�صَّ بُحزِن �سديِد لأّنُه ل ي�ستطيُع اأن يرُف�َص طَلَب الفرعون. فرحت الأمريُة، بَتحقُّ

رادامي�ص باإحكاٍم ونظرْت باحتقاٍر اإىل عايدة. اأّما عايدة فلم تتوّقف عن البكاِء بنَي اأح�ساِن واِلِدها بعد اأن 

حتّطَم َقلُبها ِب�َسبِب حبِّها امل�ستحيل.
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ايزي�ص  اإىل معَبِد  اأمنريي�ص  الكهَنِة الأمرَيَة  القَمُر بدراً، فاأخذ رئي�ُص  الزِّفاَف، كان  التي �سَبَقِت  الليَلِة  يف 

لل�سالِة على نّيِة جناِح زواِجها من القائِد رادامي�ص. ويف الليلِة عيِنها، اّتَفَق رادامي�ص وعايدة اأن يلتقيا ُقرَب 

معَبِد اإيزي�ص.

ف�سعَرْت  الّنهِر،  اإىل  يائ�سًة  تنُظُر  النيِل. جَل�َسْت عايدة  نهِر  بروعٍة على  ينعِك�ُص   
ُّ
ي الف�سّ القمِر  كاَن �سوُء 

اإثيوبيا. وفجاأًة، �سِمَعْت �سوَت خطواٍت مت�سارعٍة. اعتقَدْت عايدة اأن   ، بحننٍي واأرادِت العودَة اإىل وطِنها الأمِّ

رادامي�ص قد و�سل. ا�ستدارت ب�رشعٍة لرتاُه لِكّنها راأْت اأباها امللك اأمون�رشو الذي قاَل لها:

اإىل  واإّياُه  لآُخَذِك  خّطُط  اأُ اأنا  لذلَك  رادامي�ص،  ب�سبِب  اأنِت حزينٌة  كم  اأعِرُف  اأنا  عايدة.  »ا�سمعيني جّيداً  ــ 

اً �رشّيًا ل يحر�سه امل�رشّيون 
ّ
اإثيوبيا. جنودي ينتظرون اإ�سارًة مّني ليبداأوا الهجوم. �سِمعِت اأي�سًا اأّن ثّمَة ممر

.»
ِّ
ول يعرُف اأحٌد مكاَنه �سوى رادامي�ص. عايدة اأنِت اأمريُة  اإثيوبيا وعليِك اأن تكت�سفي مكاَن املمر

ًة واأجاَبْته: َ هّزت عايدة راأ�َسها متاأملِّ

ــ »لكن اأبي... ل اأ�ستطيُع اأن اأفَعَل ذلك بـ رادامي�ص، فاأنا اأُِحبُّه!«

َب امللُك اأمون�رشو واأم�سَك مبع�سِم عايدة بقّوٍة و�رَشَخ: غ�سِ

ُد خائنٍة واأمٍة منحّطة. اأََن�سيِت كيَف َقَتَل امل�رشّيوَن �سعَبنا بوح�سّية؟«.
ّ
ــ »ل�سِت ابنتي بعَد الآن! اأنِت جمر

ــ »ل، يا اأبي، مل اأن�َص �سعبي! بلى، اأنا اأمرَيُة اإثيوبيا و�ساأفَعُل اأيَّ �سيٍء من اأجِل ممَلَكتي«.

اإرتاَح امللك اأمون�رشو وغمَرها بقّوٍة ثّم اختباأ يف الأجمِة. وبالرغم من اأن عايدة َوعدْت اأباها اأن تطيَع 

اأواِمَرُه كانت ل تزاُل حائرة. 
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بعَد وقٍت ق�سرٍي، و�سَل رادامي�ص مبت�سمًا فنظَرْت عايدة اإليه ببودٍة وقالت:

َج الأمرَيَة اأمنريي�ص؟« ــ »كيف ميكنَك اأن تخوَنني وتتزوَّ

ــ »عايدة اإّن حّبي لِك اأعمُق من نهِر النيِل واأهُم من حياتي كّلها«.

بُّني فعاًل، دعنا نغاِدُر م�رَش الليلَة ونذهُب اإىل اإثيوبيا وهناَك  ــ »اأثِبْت يل ما تقول! اإذا كنَت حُتِ

عادة«.
ّ
�سننَعُم بال�س

ــ »كيف ميِكن اأن اأتُرَك اململَكة التي اأديُن لها بحياتي كلِّها؟«

بُّني، اإذَهب وُعْد اإىل اأمنريي�ص. ــ اإذاً اأنَت ل حُتِ

غِم من اأّن رادامي�ص مل يكن با�ستطاعته اأن يرتَك وَطَنُه لكنَّ خ�ساَرَة عايدة كانت بالن�سبة 
ّ
على الر

َر رادامي�ص اأن يهُرَب مع عايدة.
َّ
له اأ�سواأ من املوِت. وبعَد التفكرِي باإمعاٍن، قر

ــ »�سكراً لَك رادامي�ص! ولكن، كيف �سنهُرب وجي�ُسَك يعيُق كلَّ املعاِبر؟«.

ــ »ل تقلقي. يعتِقُد النا�ُص اأّن كلَّ الطرقاِت مراقبٌة، ولكن، ثّمَة طريٌق غرُي مراقٍب. ثقي بي«.

ــ »اأيَن َتَقع تلك الطريق؟«.

ــ »اإّنها... اإّنها يف وادي ناباتا!«.

فجاأًة �ُسِمَع �سوٌت وخَرَج امَلِلُك اأمون�رشو من الأجمة:

ــ »وادي ناباتا، واأخرياً عَرفنا. �ساآمُر جنودي ليهاِجموا ِم�رَش جمّدداً«.

هّز رادامي�ص راأ�َسُه ومتتَم غرَي م�سدٍِّق ما يراُه:

ــ »اأنَت... اأنَت واِلُد عايدة؟«

ــ »نعم. اأنا واِلُد عايدة وملُك اإثيوبيا«.
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�ص للخيانة ف�رَشَخ بوجِه عايدة:
ّ
مل ي�سّدق رادامي�ص ما �سِمَعُه و�سَعَر اأنُه تعر

ــ »ب�سبِبِك ُخنُت ممَلَكتي«.

حاوَل امَلِلُك اأمون�رشو اأن ُيقِنَع رادامي�ص بالهروب معهما لكّن القائَد مل يتكّلم واكتفى بهزِّ راأ�ِسِه �سلبًا.

ها القائُد رادامي�ص اإذهب معنا! �ستعي�ُص مَع عايدة ب�سعادٍة يف اإثيوبيا«. يف تلَك اللحظِة �ُسِمَع �سوٌت  ــ »اأيُّ

من قلب الظالم:

ــ »خائٌن«.

كانت تلَك الأمريُة اأمنريي�ص التي راأت بال�سدفِة ما يحدُث وهي تخُرُج مع رئي�ِص الكهنِة من املعبِد. مل 

ه ُخدَع،  اأنَّ حتَتِمل الأمرَيُة قرار رادامي�ص خيانَة ِبالِدِه والهروَب مع عايدة. وعلى الرغم من اأّنها كانت تعَلُم 

ِبها. فّكَر امللُك اأمون�رشو اأّنها قد ُتف�سُد اخُلّطَة ف�سحَب �سّكينًا حاداً واأراَد اأن يقُتَل  َرت اأن تلوَمُه من كرَثِة َغ�سَ
ّ
قر

الأمرَيَة اأمنريي�ص. ب�رشعٍة وقف رادامي�ص اأماَم الأمريِة حاِماًل �سيَفُه واأبَعَد عايدة واأباها.

ــ »ب�رشعة، اهربا!«

هرب املِلُك مع عايدة عاِجَزيِن عن ِفعِل اأّي �سيٍء فنظر رادامي�ص اإليهما وهما يبتعدان ورمى �سيَفُه وقال:

ــ »لقد ارتكبُت جرميًة! ا�سجنيني الآن!«.
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َب امل�رشّيون. ف�ُسِجَن رادامي�ص يف �رشاديِب الق�رِش  ذاع خُب خيانِة رادامي�ص يف اأنحاِء اململكِة كّلها فغ�سِ

وكاَن بانتظاِر عقوبِة الإعداِم.

ُه فحاوَلْت اأن ُتقِنَعُه بالزواِج منها. بُّ لقد حّوَلْت غرَيُة الأمرَيِة بطاًل اإىل جمِرٍم لكّنها كانت ل تزال حُتِ

ــ »اأنا اأعِرُف اأّنهم خَدعوَك وباإمكاين اأن اأُعِلَن براءتَك للجميِع واأُنِقَذ حياَتَك، ولكن، عليَك اأن تتزّوجني«.

ــ »ل اأّيتها الأمرَية. من املوؤمِل اأن اأعي�َص من دوِن اأن اأعِرَف ماذا حلَّ بعايدة«.

ت 
ّ
اأّما عايدة، ففر اأمون�رشو وحَدُه وُقِتَل،   القب�ُص على امللِك 

َ
اأُلقي ــ »عايدة مل مُتت. فيما كانا يهربان، 

باأمان. اأتِعدين اإذا اأنقذُتَك باأن تتزّوَج بي واأّل ترى عايدة جمّدداً؟«

ــ »اأنِت اأمريٌة نبيلٌة، ميكُنِك اأن حت�سلي على من ت�سائني لكّنني اأُِحبُّ عايدة ول اأحَد �سواها«.

وا�ست�سلَمْت  املحاولِة  من  الأمريُة  يئ�ست  النهاية،  يف  لعايدة.  حُبُه  ا�ستدَّ  الأمريِة،  طلِب  اإحلاُح  زاَد  كّلما 

للبكاء.
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وبعَد فرتٍة ق�سرَيٍة، اأخَذ الكهَنُة رادامي�ص اإىل املحكَمِة حتَت الأر�ص.

ْث رادامي�ص لأ�سواِت النا�ِص التي تنتِقُد خيانَتُه وت�سُتُمه. وحّتى يف املحَكَمِة،  مل يكرَتِ

مل يداِفع عن نف�ِسِه �سدَّ اّتهاماِت الكهنِة الذين اّتهموه باخليانة وحكموا عليِه باأن ُيدَفَن 

ِت الأمرَيُة نحو رئي�ِص الكَهَنِة وحاوَلْت َتِبئَتُه لأّنها مل حتَتِمْل روؤيَتُه يتعّذُب. حّيًا. رك�سَ

ــ »يا رئي�َص الكهنِة، اإّنُه بريٌء، لقد خدعوُه«.

وَت!«.  ــ »اأّيتها الأمريُة، اإّن رادامي�ص خائٌن ولذلك عليه اأَْن مَيُ

قاَل ذلك ب�سوٍت بارٍد ثّم ا�ستداَر وذهَب. الآن انتهى ُكّل �سيء ول ميكن ل�سيٍء اأن ينقذه.

 
وحدهم  الإعداِم.  حكِم  تنفيِذ  يوُم  حلَّ 

العقوَبَة  ينّفذوَن  كانوا  ا�ُص 
ّ
واحلر الكهنُة 

احلجِر  قِب  داِخل  اإىل  رادامي�ص  فدَفعوا 

ال�سم�ِص  �سوَء  عنه  حاجبني  واأغلقوه 

.
ّ
والهواَء النقي
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جَل�َص رادامي�ص ينتِظُر وحيداً �ساَعَة موِتِه وكاَنت عايدة كلَّ ما ي�سُغُل باَلُه.

ــ »اآه! لن اأ�ستطيَع اأن اأرى حبيبتي عايدة بعد اليوم! اأرجوِك عايدة كوين �سعيدة...«.

يف الظلَمِة، �َسِمَع رادامي�ص �سوَت عايدة تناديه:

ــ رادامي�ص، حبيبي«.

ــ »هل اأنا اأحُلُم اأّم اأّنه خياٌل؟«

نظَر حوَلُه ف�سَعَر بعايدة تقرِتُب ِمنه يف الظالِم ك�سوِء القَمِر اخلاِفِت يف الليِل املظِلِم. حني َعَرَفت عايدة 

ِة واأخذت تنتظُرُه منذ ذِلَك الوقت. اأّنهم �سيدِفنونه حّيًا، اختباأت يف املقَبَ

ــ »عايدة حبيبتي... ما ِزلِت �ساّبًة وجميلًة لتموتي!«.

ِتِه لكي َتخُرَج لكنَّ ال�سخَرَة مل تتزحزح، فغمرت عايدة رادامي�ص  حاَوَل رادامي�ص اأن يزيَح لها الباَب بكلِّ قوَّ

َلتُه. وقبَّ

قنا �سيء«.
ّ
ــ »من الآَن و�ساعداً لن يفر

ولينعَم  املغفرَة  لتناَل  بوتا،  اآلَهِة م�رَش  لأكِب  لت�سّلي  املعبد  اأمنريي�ص فوقهما  اللحظِة، دخَلْت  تلَك  يف 

احلبيبنِي بالراحِة يف اجلّنِة. ورمّبا �سِمَع الإلُه بوتا دعواتها ف�سَمَح باأن ميوَت اأعظُم حمارٍب واأمريُة اإثيوبيا 

معًا وهما الآن ل يفرتقان ملدى الأزمان.
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نبذة عن املوؤلِّف:

جوزيبي ڤريدي

وِلَد ڤريدي )1813 - 1901(، املعروف باأب الأوبرا يف �سماِل اإيطاليا. كان يف بداياِتِه عازَف اأرغن يف كني�َسِة البلَدِة وانتَقَل يف ما بعُد 

اإىل ميالنو ليبداأ م�سريَتُه املو�سيقّيُة. اأّلف بالإجماِل 30 اأوبرا يف حياته، تخلََّلها عدٌد من الأغاين وال�سخ�سّيات وحّتى املمّثلني الذين و�سعوا 

يف ما بعُد اأ�ُس�َص الأوبرا.

على �سعيِد حياِتِه  امل�ساِعَب  واَجَه  ل.  الأوَّ المتحاِن  ر�َسَب يف  لِكّنُه   1833 عاَم  ميالنو  مو�سيقى  معهِد  اإىل  بالدخوُل  لڤريدي  �ُسِمَح 

العائلّيِة، فقد توّفَيْت زوَجُتُه وولداه الثناِن لّكنه َبداأَ يْكَت�ِسُب َبْع�َص ال�سهرِة مب�ساعدة �سخ�سّياٍت م�سهورٍة قّدرْت عمَله ال�ساّق. ويف عام 1842، 

قّدَم بنجاٍح اأوبرا »ناپوكو« على م�رشِح �سكال. 

واليوم، ُتعَتَبُ اأعماُلُه، ِمثل »ريغوليتو« و»اإل تروفاتوري« و»لتراڤياتا« و»ال�سلوات امل�سائّية ال�سقلية« و»احلفل املقّنع« و»قّوة القدِر« 

ة. ت�ستند ق�سُة عايدة  َ و»دون كارلو�ص« و»عَطْيل« و»ڤال�ستاڤ« بالإ�سافِة اإىل حتٍف اإيطالّيٍة من القرِن التا�سع ع�رش، اأعماًل تذكارّيًة معا�رشِ

 يدعى »اأوغو�ست ماريات«. وُقّدر اأّن الأوبرا تعود 
ٌّ
ٌخ فرن�سي

ّ
ٍة حقيقّيٍة لبقايا رجٍل وامراأٍة ُوجدا حتَت مذبِح املعبِد القدمِي، كتبها موؤر اإىل ق�سّ

يٍة عن مزاٍج جميٍل ومثرٍي. منذ عر�ص اأوبرا عايدة 
ّ
 فيها ڤريدي مهاراته املو�سيقيَة فح�سب، بل يك�ِسُف اأي�سًا بحر

ْ
اإىل الع�رِش الفرعوين. ل ُيظِهر

 على اأن ت�سبح الأوبرا 
ٍّ
يف القاهرة عا�سمة م�رش، يف ليلِة عيد امليالِد عاَم 1871، عِملت ردوُد الفعِل ال�سادرُة ِمْن ُكّل منطقٍة ونظاٍم اجتماعي

م�سدَر فخٍر لالإيطاليني. عالوة على ذلك، تفتِخُر اأوبرا ڤريدي هذه بعدِد اأداءاِتها الكبري وباأرقى املدائِح التي ح�سلت عليها. 
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نبذة عن الرّ�سام:

دانوتا روزا ڤوج�سيت�سوڤ�سكا

�ُص دانوتا اليوَم نف�َسه لر�سِم كتِب الأطفاِل يف 
ّ
وِلَد دانوتا يف مدينة كيبيك يف كندا ودَر�َص الّت�سال املرئي يف زيوريخ يف �سوي�رشا. ُيكر

ل�سبونة يف البتغال. يف العام 2003، حاز دانوتا على جائزة وزيِر الثقافِة البتغايلِّ عن فئة الت�سوير، ويف ال�َسَنِة عينها، مَدَح عمَله املوؤمَتُر 

الدويّل ل�سوِر كتِب الأطفاِل القائِم يف بولونيا. األهَمِت ال�سوُر اجلدارّيُة امل�رشيُة القدميُة دانوتا وهو ير�ُسُم �سور كتاِب عايدة، فاأراَدها اأَْن 

مَل ذلك التعبرِي. يعطي ت�سوير وجوِه الأ�سخا�ِص من اجلهة اجلانبّية واأج�ساِمهم من اجلهة الأمامية انطباَع ال�سوِر اجلدارّية. حَتْ

اختاَر دانوتا ا�ْسِتْعمال لوٍن غرِي �سّفاٍف وَكان قادًرا على نقِل مظهِر عايدة القدمِي الذي يبز. لكّن ا�ستعماَل هذه املاّدِة مَلْ ُيعْق اإظهاَر 

َن اإختياُر دانوتا لالألواِن اأَْن ُت�سبَح القطعة �سّفافًة ورائعًة، ل َتعك�ص مل�سَة دانوتا اخللفيَة ال�سباحّيَة فح�سب، بل ُت�سفي  مزاَج عايدة؛ فقد َمكَّ

َة بينما  ٍة َيْقلبوَن ال�سفحَة. ر�َسَم دانوتا الق�سّ
ّ
اُء كما لو اأّنهم ي�ستمعون اإىل مو�سيقى الأوبرا يف ُكّل مر

ّ
احليويَة على امَل�ساهِد امُلظلمِة في�سعُر القر

ه ا�ستمتَع بها ب�سبب  َة عايدة ق�سٌة ماأ�ساويٌة، َيُقوُل دانوتا اإنَّ َة احلبِّ بالكامل في�سوِّرها. بالرغم من اأنَّ ق�سّ كان َي�ستمُع اإىل عايدة ليفَهم ق�سّ

الفكرِة ال�سعبيِة ال�سائدة باأنَّ احلبَّ هو اأقوى امل�ساعر واأرقاها.
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